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У статті досліджено базові і нові інститути та інституції, що покращують ефективність регулювання земельних
відносин в умовах сталого розвитку щодо використання, володіння та розпорядження, охорони та відтворення зе&
мельних ресурсів та обгрунтовано перспективні напрями інституціоналізації земельних відносин для земель сільсько&
господарського, лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду. Визначено основні завдання впо&
рядкування, формалізації та стандартизації земельних відносин для досягнення сталого розвитку. Відображено маг&
істральні шляхи розвитку інституціоналізації земельних відносин щодо використання, володіння та розпорядження,
охорони та відтворення земельних ресурсів. Для вдосконалення інституціонального забезпечення земельних відно&
син запропоновано розробку та впровадження у виробничу діяльність спеціалістів земельної сфери кодекс правил
професійної етики фахівця землевпорядника та геодезиста, складено структуру кодексу.

This article investigates basic and new institutes and institutions which improve land relations regulation efficiency
under the conditions of sustainable development concerning land resources usage, possession, and disposal, protection
and recreation of land resources, as well as determines perspective directions of land relations institutionalization for
agricultural, forestry, and water fund lands. Main objectives to manage, formalize, and standardize land relations in
order to achieve sustainable development are determined in the article. Long&distance directions of land relations
institutionalization development towards land resources usage, possession, and disposal are represented by the author.
It is suggested to elaborate and implement into the sphere of land specialist's economic activity The professional ethics
code for the land&surveyor and geodesist in order to improve land relations institutional basics, the structure of the code
is suggested in the article.
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компонентів трансформації земельних відно�
син на засадах сталого розвитку, одне з визна�
чальних місць здійснення регуляторної політи�
ки належить перспективним напрямам інститу�
ціоналізації земельних відносин. Теорія питан�
ня становить науковий інтерес з тієї позиції, що
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становлення земельних відносин в Україні має
досить тривалий, а головне — нестабільний,
незбалансований характер. Практичні аспекти
становлення земельних відносин характеризу�
ються зокрема нестабільністю суспільно�еко�
номічних інститутів та механізмів регулюван�
ня, які вимагають удосконалення у площині
розбудови ефективної регуляторної політики.
Проблема інституціоналізації дотична до усіх
без винятку суспільних процесів незалежно від
галузевої приналежності. Тому її відносять до
фундаментальних системоутворюючих складо�
вих розвитку економічних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальним проблемам інституціоналізації
присвятили свої роботи Андерсен Б. [1], Інша�
ков О.В. [7], Кемпбел Дж. [8], Мочерний С.В.
[9], Нікіфоров П.О. [10], Норт Д. [11], Сухору�
ков А.І. [13], Ткач А.А. [14], та ін. Серед авторів,
що останнім часом висвітлюють проблематику
розвитку інституційного забезпечення функ�
ціонування механізму державного регулюван�
ня земельних відносин. в наукових працях, такі
як Васильева Е.Э. [2], Гамільтон У.Х. [3], Го�
лян В.А. [4], Есташе А., Мартиморт Д. [5], Фе�
сіна Ю.Г. [15], Чарахчян К. К. [16], Хвесик М.А.
[17], Шпикуляк О.Г. [18], та ін. Вчені здебіль�
шого приділяють увагу фундаментальним заса�
дам інституціоналізації, а перспективні напря�
ми інституціоналізації земельних відносин на
засадах сталого розвитку потребують допов�
нень у наукових доробках.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Визначити інститути та інституції, що по�
кращують ефективність регулювання зе�
мельних відносин в умовах сталого розвит�
ку щодо використання, володіння та розпо�
рядження, охорони та відтворення земель�
них ресурсів та запропонувати перспективні
напрямами інституціоналізації земельних
відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Предметом дослідження інституціона�
лістів було і залишається регулювання еко�
номіки, для його аналізу вони використову�
ють більш широке коло категорій і економіч�
них параметрів, чим це роблять економісти�
неокласики зокрема, а центральна проблема

інституціонального аналізу — це організація
і контроль економіки, формування і рефор�
мування її владної структури [2]. Інститу�
ційне забезпечення регулювання земельних
відносин включає моделювання процесів у
сферах використання, володіння та розпо�
рядження, охорони та відтворення земельних
ресурсів через прогнозування ситуацій та
прийняття відповідних управлінських рішень,
саме в цьому головна проблема ефективності
державного регулювання земельних відно�
син. Вважаємо, що покращення ефективності
регулювання земельних відносин в умовах
сталого розвитку забезпечуватиметься зав�
дяки формуванню інституціонального сере�
довища земельних відносин з базовими та но�
вими інститутами та інституціями, що впли�
вають на регулювання земельних відносин
(рис. 1). Створення такого середовища зумов�
лене незадовільним станом земельних відно�
син у більшості регіонів України, що підтвер�
джується аналітикою та низькою ефективні�
стю регулювання земельних відносин, яка
доведена у наших попередніх дослідженнях.

Інститути регулювання земельних відно�
син необхідно формувати на основі існуючих
інститутів економічного, соціального та еко�
логічного спрямування, а моделювання вирі�
шення поставлених завдань здійснювати че�
рез інституції, які забезпечать покращення
заходів з регулювання земельних відносин
щодо використання, володіння та розпоряд�
ження, охорони та відтворення земельних
ресурсів.

Економічні інститути такі, як: власності,
грошей та кредиту, організаційно�правових
та організаційно�економічних форм, ринку та
його інфраструктур, виробництва, держави
та влади, оцінки, забезпечуватимуть через
інституції органів державного управління
(міністерства, державні комітети, регіональні
управління), органів юстиції, проектно�вишу�
кувальні організації, фіскальної та митної
служб, контрольно�ревізійної інспекції, гро�
мадських спілок, асоціацій землевласників та
землекористувачів (спілки, ліги, об'єднання
та ін.) регулювання земельних відносин щодо
використання земельних ресурсів.

Соціальні інститути, до яких віднесено
інститут сім'ї та родини, праці, традицій та
звичаїв, освіти через інституції органів місце�
вого самоврядування, судових інстанцій,
органів нотаріату та адвокатури, страхових,
ріелтерських компаній, агентств нерухо�
мості, бірж, сертифікованих землевпорядних
організацій, земельних банків та кредитних
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установ, аудиторських організацій, екс�
пертів, служби реєстрації та кадастрів,
бізнес�структур, будівельних компаній, ви�
робників продукції, господарських структур
(лісгоспи, водгоспи, агровиробники) буде
здійснюватися вдосконалення заходів з ре�
гулювання земельних відносин щодо волод�
іння та розпорядження земельними ресурса�
ми.

А завдяки інституціям органів державно�
го управління (міністерства, державні комі�
тети, регіональні управління), закладів науки
та освіти, громадських спілок, засобів масо�
вої інформації, установ екологічного моніто�
рингу та контролю, санстанцій, органів охо�
рони культурної спадщини, що сформовані на
основі таких екологічних інститутів, як інсти�
тут безпеки життєдіяльності, екологічних
технологій, охорони довкілля, екологічного
права створюватимуться умови для пол�
іпшення заходів з регулювання земельних
відносин щодо охорони та відтворення зе�
мельних ресурсів і включатимуть не лише об�
меження, а й стимули, які  спонукають
здійснювати ці покращення.

Консолідація базових соціо�економо�еко�
логічних інститутів та інституцій, на які по�
кладені норми регулювання земельних відно�
син щодо використання, володіння та розпо�
рядження, охорони та відтворення земельних
ресурсів сприятиме створенню інституту,
який повинен стати одним із фундаменталь�
них інститутів у сфері земельних відносин
при переході до сталого розвитку.

Інститут регулювання земельних відно�
син,  зважаючи на аспекти економічної
теорії, вирішуватиме завдання впорядкуван�
ня, формалізації та стандартизації земель�
них відносин; закріпить у вигляді законів
норми регулювання земельних відносин;
здійснюватиме перетворення використання,
володіння та розпорядження, охорону та
відтворення земельних ресурсів у впорядко�
ваний процес з певною структурою відносин,
ієрархією влади, дисципліною, правилами
поведінки; визначатиме та закріплюватиме
соціальні норми, правила статусів і ролей, їх
систематизацію, що спроможна задовольня�
ти суспільні потреби суб'єктів земельних
відносин. Зокрема:

1) для покращення регулювання земель�
них відносин щодо використання земельних
ресурсів:

— формування сучасних систем моніто�
рингу земель та ведення земельного кадаст�
ру;

— удосконалення системи реєстрації угод
оренди земель, в першу чергу земель сіль�
ськогосподарського призначення;

— впровадження інструментарію дотри�
мання необхідних сівозмін при залученні зе�
мельних ресурсів у продуктивний сільсько�
господарський оборот;

— відновлення традиційної рослинниць�
кої спеціалізації для окремих адміністратив�
них районів, де стагнація розвитку аграрно�
го сектора призвела до "зернового перегину"
та інтенсифікації екологодеструктивних та
природоруйнівних процесів;

— збалансування структури сільськогос�
подарських земель через зменшення рівня ро�
зораності, що дасть змогу укріпити агролан�
дшафти;

2) для подальшого розвитку регулювання
земельних відносин щодо володіння та роз�
порядження земельними ресурсами:

— розбудова інфраструктури ринку зе�
мель через введення додаткових інституцій
щодо регулювання процесів купівлі�продажу
та інших форм перерозподілу земельних ре�
сурсів;

— поступове зняття мораторію на вільний
оборот сільськогосподарських земель з метою
підвищення інвестиційної привабливості аграр�
ного бізнесу і усунення дискримінаційних умов
землеволодіння, які на такий час не дають мож�
ливості власникам земельних ресурсів розпо�
ряджатися ними на свій розсуд;

— формування інституту приватної та ко�
мунальної власності на землі водного та лісо�
вого фондів через спрощення процедури
зміни цільового призначення земель задля
формування комунального та приватного
сектора у землеволодіння трудового типу;

— інституціоналізація механізму сек'юри�
тизації земельних та земельно�господарсь�
ких активів через впровадження заставно�
іпотечних відносин, у першу чергу щодо зе�
мель сільськогосподарського призначення;

— корпоратизація земельних активів че�
рез внесення земельного капіталу в статутні
фонди корпоративних утворень та входжен�
ня в такі утворення муніципалітетів із земля�
ми комунальної власності;

3) для стимулювання здійснення заходів з
охорони та відтворення земельних ресурсів:

— диверсифікація інструментів стимулю�
вання суб'єктів землекористування до впро�
вадження землеоохоронних та грунтозахис�
них технологій;

— впровадження компенсаційних меха�
нізмів для відшкодування негативних нас�
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лідків для стану земель у зв'язку з техноген�
ними аваріями та катастрофами;

— введення додаткових стимулів для зем�
лекористувачів, які реалізують природоохо�
ронні проекти згідно з міжнародними приро�
доохоронними конвенціями та природними
директивами Європейського Союзу.

Запропонована схема інституціонального
середовища земельних відносин дозволить
забезпечити комплексний підхід до форму�
вання системи регуляторних пріоритетів ста�
лого розвитку шляхом доповнення новими
інституціями, на які будуть покладені функції
оцінки стану земельних відносин, що сприя�
тимуть раціональному використанню земель�
них ресурсів; запобігання та ліквідація впли�
ву негативних факторів на землегосподарські
системи, здійснення заходів з їх охорони та
відтворення. Важливого значення для досяг�
нення цілей сталого розвитку набувають до�
радчі структури та активна участь громадсь�
ких об'єднань та організацій, суспільних
інституцій, приватних структур, наукових
шкіл, місцевих громад, діяльність яких буде
спрямована на підтримку природоохоронних
ініціатив.

Також у цьому контексті ми пропонує�
мо як один із перспективних напрямів вдос�
коналення інституціонального забезпечен�
ня земельних відносин розробку та впро�
вадження у виробничу діяльність спец�
іалістів земельної сфери, кодексу правил
професійної етики фахівця землевпорядни�
ка та геодезиста, який регулюватиме орган�
ізаційно�правові засади, професійну якість
робіт та послуг, поведінку працівників у цій
галузі.

 Розробка кодексу правил професійної
етики фахівця землевпорядника та геодези�
ста для земельної сфери матиме державно�
суспільну цінність,  адже визначатиме
провідні принципи культури, поведінки, а та�
кож соціальну спрямованість земельних
відносин. І саме від високої професійності та
моральності фахівців землевпорядників та
геодезистів залежить, як у соціальних про�
шарках формуватимуться етичні відносини
між різними групами землекористувачів, зем�
левласників та створюватиметься підгрунття
для управлінської еліти у відповідних інсти�
туціях.

У ході професійної діяльності землевпо�
рядників та геодезистів виникає цілий спектр
різноманітних ситуацій, які зумовлюють по�
требу в більш дієвій системі контролю за мо�
ральними діями фахівців цієї сфери.

Професійна відповідальність є вагомою
складовою державотворчих процесів на шля�
ху до демократії. Еліта — вибрана верства су�
спільства, яка покликана виконувати в ньо�
му ряд функцій: бути взірцем, навчати, управ�
ляти, спілкуватися з народом. Вона зможе
мати довіру перед народом тільки тоді, коли
буде професійно, високоморально виконува�
ти ці функції, тобто буде відповідати за свої
обіцянки в суспільстві [12]. Тому до повно�
важень фахівців землевпорядників та геоде�
зистів віднесено питання ефективного регу�
лювання земельних відносин та попереджен�
ня порушень норм чинного земельного зако�
нодавства України.

На сьогоднішній день кадрове забезпе�
чення у сфері топографо�геодезичної та
картографічної діяльності здійснюється у
відповідності Закону України "Про топогра�
фо�геодезичну та картографічну діяль�
ність". Професійною топографо�геодезич�
ною діяльністю можуть займатися громадя�
ни, які мають спеціальну вищу освіту, отри�
мали кваліфікацію інженера�геодезиста або
інженера�землевпорядника, склали кваліф�
ікаційний іспит та одержали сертифікат [6].
На підприємствах та установах різних форм
власності для фахівців землевпорядного та
геодезичного профілю розробляються поса�
дові інструкції. Але кодексу правил профес�
ійної етики фахівця землевпорядника та гео�
дезиста не існує.

Погоджуємось із твердженням Марії
Пірен, яка вважає, що якість еліти залежить
від того наскільки вона "прозора", відкрита
для найбільш активних, освічених, здібних до
інновацій людей та прошарків суспільства, а
також від того, чи мають місце перепони на
шляху вертикальної соціальної мобільності
для випадкових людей, морально нечистих,
тобто чи насправді в еліту потрапляють
найбільш гідні в інтелектуальному плані люди
[12]. Отже, надання якісних послуг, які задо�
вольняють потреби клієнта і відповідають
нормам чинного законодавства мають бути
основою професійної характеристики
фахівців землевпорядників та геодезистів.

Кодекс правил професійної етики фахів�
ця геодезиста та землевпорядника, на наше
переконання, повинен мати таку структуру:

1. Загальні положення.
2. Основні принципи етики фахівця земле�

впорядника та геодезиста
3. Поведінка фахівця землевпорядника та

геодезиста під час здійснення професійної
діяльності.
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4. Відносини фахівця землевпорядника та
геодезиста з клієнтами.

5. Відносини фахівця землевпорядника та
геодезиста при здійсненні професійної діяль�
ності з іншими органами та особами.

6. Професійна етика у взаємовідносинах
із компаніями�конкурентами.

7. Дотримання норм професійної етики в
громадській, науковій та публіцистичній
діяльності землевпорядника та геодезиста.

8. Позапрофесійна поведінка фахівця
землевпорядника та геодезиста.

9. Органи землевпорядного та геодезич�
ного самоврядування як суб'єкти відносин
щодо забезпечення правил професійної ети�
ки.

10. Відповідальність за порушення Кодек�
су правил професійної етики фахівця земле�
впорядника та геодезиста.

Сьогодні ж як феномен у земельній сфері
відбувається становлення управлінської елі�
ти, для якої кодекс фахівця землевпорядни�
ка та геодезиста буде підгрунтям формуван�
ня землевпорядної інтелігенції, соціалізації
суспільства щодо земельних відносин та пер�
спективним напрямом розвитку інституціо�
налізації галузі.

Перспективними напрямами інституціо�
налізації земельних відносин для досягнення
сталого розвитку у сфері використання, во�
лодіння та розпорядження,  охорони та
відтворення земельних ресурсів сільськогос�
подарського призначення є:

— зняття інституціональних обмежень на
вільний оборот сільськогосподарських угідь,
що створить сприятливі передумови для підви�
щення рівня капіталізації господарського ос�
воєння земельно�ресурсного потенціалу;

— формування інституціонального підгрун�
тя консолідації сільськогосподарських земель
на основі оренди, кооперації та обміну ділян�
ками для упередження процесів надмірної пар�
целяції та формування цілісних земельних ма�
сивів, що сприятиме уникненню "девальвації"
земельного капіталу;

— розробка методологічного інструмен�
тарію консолідації сільськогосподарських
земель через внесення земельних паїв в ста�
тутні фонди підприємницьких структур та ко�
оперативних утворень, зокрема заготівель�
них та збутових кооперативів;

— введення обмежень на рівень концентра�
ції сільськогосподарських земель (банку зе�
мель) одними землевласниками, зокрема інтег�
рованими підприємницькими структурами
холдингового типу;

— введення заборони на прецеденти рес�
титуції прав власності на землі сільськогос�
подарського призначення в разі поглиблен�
ня співпраці між Україною та Європейським
Союзом;

Перспективними напрямами інституціо�
налізації земельних відносин для досягнення
сталого розвитку у сфері використання, во�
лодіння та розпорядження, охорони та від�
творення земель лісогосподарського призна�
чення є:

— формування спрощеного механізму
зміни цільового призначення малопродуктив�
них сільськогосподарських земель, які при�
значені для заліснення;

— введення прямого оподаткування зе�
мель лісового фонду на диференційованій
основі з метою вирівнювання умов для заліс�
нення та ведення лісового господарства;

— передача земель лісового фонду, які пе�
ребували у користуванні спеціалізованих
лісогосподарських підприємств, підпорядко�
ваних Мінагрополітики,  в користування
сільських територіальних громад;

— формування інституту приватної влас�
ності трудового типу на землі лісогоспо�
дарського призначення на основі заліснення
земель інших категорій через використання
механізму стимулювання лісовідновлюваль�
них та агролісомеліоративних робіт;

— інституціоналізація різноманітних
форм тимчасового користування землями
лісогосподарського призначення через впро�
вадження угод концесії та оренди, що не поз�
бавляє державу прав власності на лісові ак�
тиви.

Перспективними напрямами інституціо�
налізації земельних відносин для досягнення
сталого розвитку у сфері використання, во�
лодіння та розпорядження,  охорони та
відтворення земель водного фонду є:

— інституціоналізація прямого подат�
кового регулятора, що сприятиме вирівню�
вання умов водокористування та сприяти�
ме вилученню водно�ресурсної ренти на
користь бюджетів різного таксономічного
рівня;

— удосконалення методологічної та мето�
дичної бази нарахування та стягнення орен�
дної плати за користування землями водно�
го фонду, щоб усунути прояви символічності
плати за користування водними активами, які
перебувають у державній та комунальній
власності;

— забезпечити ідентифікацію прибереж�
них смуг водоохоронних зон через відведен�
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ня їх у натурі, щоб усунути прояви господар�
ської діяльності до урізу води;

— зняття обмеження щодо перерозподілу
земель водного фонду, що перебувають у ко�
мунальній власності за винятком, обов'язко�
вості дотримання екологічних стандартів;

— інституціоналізація іпотечно�застав�
них операцій щодо використання цілісних
водогосподарських комплексів, які включа�
ють землі водного фонду, з метою підвищен�
ня ефективності використання земель, де
пройшли масштабні гідромеліоративні захо�
ди;

— упорядкування відносин власності
щодо користування землями водного фонду,
які перебувають під об'єктами водогоспо�
дарської та водоохоронної інфраструктури.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
За результататами нашого дослідження

очевидним є факт консолідації базових соціо�
економо�екологічних інститутів та інсти�
туцій, на які покладені норми регулювання
земельних відносин щодо використання, во�
лодіння та розпорядження,  охорони та
відтворення земельних ресурсів що сприяти�
ме створенню інституту, який повинен стати
одним із фундаментальних інститутів у сфері
земельних відносин при переході до сталого
розвитку. Розробка запропонованого нами
професійного кодексу фахівця землевпоряд�
ника та геодезиста буде підгрунтям форму�
вання землевпорядної інтелігенції, соціалі�
зації суспільства щодо земельних відносин та
перспективним напрямом розвитку інститу�
ціоналізації галузі. Перспективні напрями
інституціоналізації земельних відносин у
сфері використання, володіння та розпоряд�
ження,  охорони та відтворення земель
сільськогосподарського та лісогосподарсь�
кого призначення, а також водного фонду за�
безпечуватимуть досягнення сталого розвит�
ку при здійсненні заходів нормативно�право�
вого, соціально�економічного, фінансово�
кредитного, організаційного, еколого�еконо�
мічного спрямування, які дозволять покра�
щити ефективність регулювання природоре�
сурсної сфери.
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